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Представената дисертация се състои от 294 страници. Структурирана е в 7 части 

– въведение, 3 глави, заключение,  приложение (29 изображения и карти)  и 

библиография (разделена на две части – извори - 32 заглавия, и изследвания – 114 

заглавия). Работата е много добре структурирана и напълно отговаря на поставените в 

нея цели. 

Темата е дисертабилна – посветена е на един много интересен въпрос и в 

българската историография е почти неразглеждана, поне в този вид, в който подхожда 

към нея Анета Икономова. И в този смисъл може a priori определено за говорим за 

сериозен принос. 

Въведението е доста обширно. В него е добре очертана теоретичната рамка на 

труда. Освен това още тук е хвърлен мост към историческата съдба на индианците, с 

които завоевателите се срещат в новооткрития за Европа континент. Солидна основа за 

изследването  са 5-те принципа на светогледа на коренното население. В тази 

встъпителна част авторката показва широки познания по темата, като използва богат 

референтен материал, който впоследствие прилага, като го доразвива, в останалите 

части на работата. Анета Икономова доказва своите възможности да навлиза сериозно 

и задълбочено в този материал. И не само това – тя уверено заема собствена позиция по 

разглеждания въпрос, не се чувства потисната от авторитети по темата и не се бои да 



влиза в спор. Въведението завършва със задачите и методологията на изследването. От 

всичко казано се вижда, че то ненапразно е толкова обширно – по същество това е една 

сериозна същинска част.  

Първа глава проследява как е отразено завладяването на  Америка в историята и 

в историографията. В тази част Икономова прави задълбочено и много необходимо 

изучаване на въпроса за „срещата на двата свята“, както в Европа се възприе да се 

нарича откриването на Америка по повод честването на 500-годишнината на 

знаменателната дата. Анета обръща много сериозно внимание на това събитие, като по 

протежение на цялата дисертация тя се връща към гледните точки на европейци и 

местно население към този факт. Показано е как Европа открива Америка, отделно 

поле е посветено на знаменателната за Испания 1492 година. Тук мисля, че би могло да 

се разграничат по-сбито, но по-конкретно 3-те основни страни – политическа, 

икономическа и духовна (религиозна и културна) – на тази година. В тази глава са 

посветени отделни параграфи на Фрай Бернардино де Саагун, частично - на Инка 

Гарсиласо де ла Вега и Едуардо Галеано, на Джон Елиот и отново – на Цветан Тодоров, 

с когото Анета полемизира още във въведението. 

Втората глава -  Испанците и индианците преди и след 1492 година – е 

изключително интересна с начина, по който Анета е подходила – тя разглежда 

завладяването като процес и като резултат, проследява навлизането на католицизма и 

на испанския език, анализира гледните точки (не приемам термина „визия“, използван 

още във въведението) на конкистадори и заселници,  миграционните процеси и 

характеристики, демографската картина – потърсила е причините за измирането на 

огромна част от коренното население в епидемиите и пандемиите, златото – основен 

мотив на завладяването, земята, географските и климатичните условия на континента. 

Трета глава е пряко подчинена на „заглавието“ на дисертацията , като се започне 

от първите контакти на испанците с местните жители на Америка на остров Еспаньола 

с размяната на подаръци побратимяване, с връзките на испанци с жени таини. Особен 

акцент в тази глава е поставен  върху местните божества, върху „сливането“ им с 

християнството. Намирам тази част за една от най-стойностните, интересна, отлично 

разработена, с точни акценти. Съжителството между испанци и индианци е проследено 

в Платно от Тласкала, подробно представено в приложението, и Корабокрушение на 

Алвар Нунес Кабеса де Вака.  

Заключението обобщава резултатите от изследването . 

Приложението илюстрира богато труда. 

Библиографията е представителна. 

Няколко бележки и препоръки. Те са главно от технически характер. Посочвам 

ги с оглед по-добрата редакция на текста с цел публикуване.  

По-същностна е следната бележка. Анета използва по протежение на 

дисертацията наименованията „мешики“ и „астеки“.  Предлагам ѝ да избере единия от 



двата и при първото споменаване да обясни наличието и разликата между двете. В 

противен случай непредубеденият читател може да се губи. 

Важен е и въпросът за транскрипцията на имената на български. Направо ще 

цитирам правилни транскрипции, за да не навлизам във филологически обяснения: 

Виля, Портиля, Валядолид, Бернал Диас дел Кастильо, Тордесиляс. Отделно 

внимание на името на Alvar Núñez Cabeza de Vaca – Алвар Нунес Кабеса де Вака: на 

български се прие поради правилата на нашия правопис - който не позволява  “ь“ пред  

„е“; колкото до Вака – Анета е сложила бележка под линия на с. 95, за да обясни защо 

транскрибира Бака, но това не е убедително – сравни с. 101 – Васко де Кирога, с. 183 – 

Педро де Вера Бака (защо Вера, а Бака?). 

Отделни чуждици, които могат да се изчистят – напр. „протекция“ вместо 

„защита“ – с. 18 и други – при първия принцип на светогледа на коренните жители – 

става дума за земята на предците и чуждицата е неуместна. Има и други – отдавам 

повечето на известна интерференция на испанския език върху българския, тъй като 

Анета живее в испаноезична среда и това неизбежно влияе – напр. неправилно 

използване на глагола „дава се“ в български под влияние на широко използваното „se 

da“ в испански. 

И отделни грешки тук-таме, които съм посочила в материала. 

Както се вижда, става дума са дребни и лесно отстраними пропуски, които не 

могат да се отразят на изцяло положителното впечатление от дисертацията, която е 

едно изключително сериозно и приносно изследване.   

Изцяло приемам посочените приноси. Ще изтъкна още един, много важен 

според мене – трудът издава голямата любов, с която Анета е подходила– това за мене 

е много важно, защото именно то гарантира успеха на всяка разработка. Та е живяла 

години наред с идеята си, търсила е материали, срещала се е и е общувала с 

представители на индианските  етноси. И друг принос – текстът се следи с интерес и ще 

бъде увлекателно четиво и за неизкушена публика, а не само за специалисти. 

Авторефератът отразява вярно съдържанието.  

Публикациите са повече от представителни  като съдържание и като брой. 

На основание на всичко посочено препоръчвам убедено на почитаемото научно 

жури да присъди на Анета Икономова образователната и научна степен „доктор“ по 

научната специалност 2.2 История и археология. Нова и най-нова обща история.  

 

София, 1 юни 2018 г.      доц. А. Леви 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


